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Biologi i vår(ens) tid.
I den ljusgrönaste våren genomförde Biologilärarnas förening
årsmötet i Falun och vår ordförande Minna åkte på fotokurs till
Sydafrika!
Under årsmötet diskuterades naturligtvis frågor som rör biologi som undervisningsämne, men också BF:s verksamhet. Hur
gör vi biologin mer känd för beslutsfattare och allmänhet? Nu
försvinner bedömningsstödet för gymnasiebiologi - är det vad
biologilärarna vill? Tekniska utbildningen i gymnasiet ger inga
biologikunskaper - är det bra för blivande samhällsbyggare?
Många frågor är ju biologiska, några exempel: Vad ska vi äta?
Hur gör man ost och juice? Varför får vi cancer? Hur är vi släkt
med övriga djur? Och vad kan man göra när faster blir sjuk? Kan
vi rädda jorden från överhettning? Och så vidare, och så vidare ...
Lobbyverksamheten för biologi och Biologilärarnas förening
blir allt viktigare. Vilka är biologilärare? De som undervisar i
ämnet biologi förstås, men naturligtvis även NO- och Nk-lärare!
Lärare på lägre stadier har också nytta av föreningen. Alla lärare
har biologi i sin undervisning! BF ordnar Linnédagar och gör
det möjligt för elever att delta i tävlingarna EUSO och IBO, har
kursverksamhet och NO-biennaler i samarbete med Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknikoch är dessutom remissinstans för biologiska frågor. Men hur får vi fart på kretsarbetet
igen?? Fattas något i utbudet så kontakta föreningen - vi kan säkert ordna något för er. Facebooksidan biologilärarna är mycket
aktiv och där utbyter man idéer och ger fina undervisningstips!
I detta nummer av Biologen finns läsning om ett par intressanta böcker, Den odödliga Henrietta Lacks av Ulrika Wedding
och Vithajen av David Bernvi, som verkligen visar spännvidden
i ämnet. Vithajen är en riktig guldgruva för hajintresserade. Med
sina drygt 800 sidor kan den bli ett uppslagsverk för skolan.
Sara Hallbergsson har skrivit en mycket läsvärd artikel om att
som helt oförberedd börja undervisa nyanlända utan det svenska
språket. Aron har gjort en fin liten berättelse om tandbakterier
- en blivande biolog! Vi avslutar med en artikel om Jan Danielson som många av oss minns från radio och TV. Sonen Axel och
Minna har gjort artikeln.
I nästa nummer kommer mer info från årsmötet och Minnas kurs.
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Boken om Henrietta Lacks öppnar för
etisk diskussion i klassrummet.
Ulrika Wedding, gymnasielärare i Örebro

Kunskaper inom den moderna biologin och dess medicinska användning gör enorma framsteg
och gör det än viktigare att elever får möjlighet att diskutera etiska dilemman. När dagens elever så
småningom blir föräldrar, anhöriga och så till slut åldringar kommer de med säkerhet att ställas inför
frågeställningar och dilemman där kunskaper inom modern biologi kan bli avgörande för att förstå
och ta ställning.

Boken, den mycket omdiskuterade ”Den odödliga Henrietta
Lacks”, (The Immortal Life of Henrietta Lacks) skriven av Rebecca Skloot. Här berättas historien om hur Henriettas celler
från livmoderhalscancer tas tillvara och startar en av de stora
cellinjerna, som kallas HeLa-celler. Denna cellinje har varit
och är fortfarande ett ovärderligt verktyg för mycket forskning
över hela världen. Att man använt HeLa-celler inom forskningen inför flera nobelpris lyfts också fram. Det är mer än
sextio år sedan denna första cellinje startade men fortfarande
pågår diskussioner om vem som äger cellerna, och om arvingarna efter Henrietta och andra ska få betalt för att dela med sig
av sina celler eller andra kroppsdelar. Hur kan man ta sig an
detta i undervisningen? Här kommer några förslag.

Att arbeta med boken tillsammans med svenskämnet, religionsämnet, psykologi eller historia är samarbeten som ger
mervärde. Inom religionsämnet är etik en viktig del, och en
inledande beskrivning och fördjupning av olika förhållningssätt inom etik blir en plattform för olika ställningstaganden
och diskussioner om etiska frågor som rör cellanvändning.
En annan lite lättsammare väg är att lyssna på vetenskapsradion inslag från P1. Vi valde att först lyssna på radioprogrammet och diskutera frågorna sidan 5.
Det är så vi gick tillväga i min klass. Om eleverna har egna
IT-verktyg kan de lyssna tillsammans i små grupper, pausa och
diskutera emellanåt. I annat fall kan man mycket väl lyssna i
helklass och diskutera efteråt.
Det finns också flera artiklar på nätet om Henrietta Lacks.
Vi valde att först lyssna på radioprogrammet och diskutera
frågorna nedan. Därefter fick eleverna i grupper läsa de olika
föreslagna artiklarna. Artiklarna speglar hur olika man kan se
på etiska dilemman beroende på utgångspunkt.
Ett förslag är att läsa en artikel ur läkartidningen om Henrietta Lacks. När man läser om henne väcks en förståelse för
familjens behov av och krav på ersättning för de framgångar
som cellinjen bidragit till. Henrietta Lacks blev aldrig såvitt
vi vet tillfrågad om hon gick med på att donera sina celler
till forskning, den forskning som just från hennes celler blivit
så viktig och framgångsrik. Hennes arvingar visste inte heller om att cellerna användes för forskning förrän många år
efteråt. När nya möjligheter öppnas och nya vägval genomförs
hänger inte alltid lagstiftningen med och vid närmare analys
och eftertanke öppnar sig en komplex juridisk debatt i spåren
av Henrietta Lacks om vem som har rätt till arvode för forskningsresultat och framgångar där många varit delaktiga. Hur
ska vi betrakta celler eller annat kroppsavfall?
Kritiken mot hanteringen av fallet Henrietta Lacks är massiv i boken men när författaren får frågan om hon anser att
det var fel av forskarna att år 1950 ta Henrietta Lacks celler
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utan samtycke svarar hon att vid den tiden fanns
inte tillvägagångssättet med samtycke som man
har idag inom sjukvården. Man använde vid den
tiden försökspersoner på många håll inom forskningen utan att patienternas samtycke krävdes.
Forskarna som visste ganska lite om celler i förhållande till vad man vet idag kunde inte föreställa sig att cellerna en dag skulle bli värdefulla
och att man skulle kunna studera Henriettas
DNA och genom detta lära sig saker om henne,
hennes barn och barnbarn. Man hade en helt
annan inställning vid den tiden och avsikten var
inte elak eller ur den tidens perspektiv oetisk.
George Grey den forskare som först odlade hennes celler var hängiven cancerforskningen. Han
tog celler från sig själv och sina barn. Han sålde
aldrig He-La-cellerna och försökte aldrig att få
patent på cellerna. Det var han som upptäckte
och startade hur man framgångsrikt skulle odla
celler och hans metod används fortfarande över
hela världen.
Medicinsk forskning är idag beroende av
mänskliga vävnadsceller och annat biologiskt
material. Ska människor ha rätt att följa och
godkänna vad som händer med deras lämnade
biologiska material? Vem ska få ersättning för
de inkomster som görs tack vare det biologiska
materialet? Kan ett altruistiskt synsätt gälla biologiskt avfall från mig även om det senare visar
sig vara otroligt värdefullt och leda till inkomster
för andra med annan kunskap än den jag har?
Fyra artiklar ger olika infallsvinklar till debatten. Pär Segerdahl är redaktör för etikbloggen
och ställer där några frågor. I artikeln ”Stormen kring HeLa-cellerna ” diskuterar Birgitta
Forsman om HeLa-frågans tyngd i förhållande
till andra brott inom ”forskningsetikens dystra
historia.”
Det pågår projekt världen över med kartläggning av variationer i det mänskliga genomet. I
detta sammanhang har He-La celler använts.
Det har skapat en bioetisk storm, som av Callaway beskriver det i Nature. Forskarna som publicerat sekvenserna har dragit tillbaka sina data
och de säger själva att de var oförberedda på de
diskussioner som följde där familjen Lacks krävt
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att sekvenserna skulle dras tillbaka. Andra cellinjer har anonyma givare.
Kan anonymiteten säkras? Är en fråga man ställer sig. I samband med
Craig Venters besök i Sverige 2013 gjordes en kort intervju för SVT.

Referenser:
Om Henrietta Lacks , läkartidningen.
http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17843
Stormen kring HeLa cellerna. Forskning och framsteg
publicerad 2013-08-15.
Birgitta Forsman. http://fof.se/blogg/stormen-kring-hela-cellerna
Etikbloggen . Uppsala universitet. Pär Segerdahl. http://etikbloggen.crb.
uu.se/2013/01/16/henrietta-lacks-och-ratten-till-betalning/
HeLa publication brews bioethical storm. Ewen Callaway. March 2013.
Nature. doi:10.1038/nature.2013.12689
http://www.nature.com/news/hela-publication-brews-bioethicalstorm-1.12689
Mänskliga cellinjer kan ersätta djurförsök.
http://www.lifesciencesweden.se/halla-dar/manskliga-cellinjer-kan-ersattadjuforsok/
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Henrietta Lacks.
Vetenskapsradion P1.

Börja med att lyssna på Vetenskapsradions reportage om HeLa-cellerna. Vetenskapsradion,
P1 sände programmet den 9 maj 2013 och Katarina Sundberg var reporter.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/190364?programid=412
Låt eleverna diskutera frågor i grupper.
1. Tycker du att George Gey gjorde fel som 1951 använde
Henriettas celler för att starta en cellinje?
2. Hur gör man idag om man vill använda vävnad från en person?
3. Tycker du att Henriettas släktingar ska få ersättning för HeLa-cellerna? Vad talar för och vad talar emot?
4. Vad tycker Henriettas dotter om HeLa-cellerna?
5. Vad tycker forskarna som intervjuas om det var rätt eller fel att ta Henriettas celler?
6. Hur använder forskarna HeLa-celler i forskningen?
7. Tycker du att det är etiskt riktigt att använda HeLa-celler idag?
8. Formulera det du tycker är det viktigast från detta radioinslag.
Så här svarade eleverna om vad de tyckte var den viktigaste frågan att diskutera:
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Att undervisa nyanlända i biologi
Text Sara Hallbergson Gymnasielärare i biologi, naturkunskap och svenska
Lundellska skolan, Uppsala
Foto: Khalled Sheik och Sara Hallbergson

Vilka utmaningar möter man som biologilärare för nyanlända i Sverige i gymnasieåldern? Vilka
utmaningar kan man tänkas möta som nyanländ elev i biologiämnet? Vilka svårigheter finns, vilka
begränsningar och vilka fallgropar? Möt en lärare som reflekterar över sin praktik, och ta del av
svårigheter och lättheter.
Tänk dig att du är 16 år och flyr till ett främmande land: det
har blivit omöjligt för dig att stanna kvar i hemlandet. Resan är
lång, dyr och otrygg. När du är framme förstår du inte ett ord av
språket. Din familj är kvar i hemlandet, men lever under svåra
förhållanden där. Du vet inte om du får stanna i det nya landet,
men du får hjälp med att få tak över huvudet och flyttar in på
ett hem tillsammans med flera andra unga i samma situation.
Du förstår inte hur allting funkar men du får börja i en skola.
Skolan är inte lik den skola du gått i tidigare. Dessutom är all
undervisning på det nya språket. Du förstår ingenting. Dina nya
lärare pratar mycket om betyg och visar tabeller med markeringar
i. Du får också många läxor, flera sidor om dagen att läsa på det
där språket där du bara förstår något enstaka ord. Dina lärare
säger att du ska jobba hårt. Du gör ju det. Du gör så gott du kan,
men du har ingen att fråga om läxorna. I biologiboken är det i
alla fall fina bilder.

Sara Hallbergson

Första jobbet

Stålbadet

För fyra år sedan tog jag gymnasielärarexamen från korta lärarprogrammet med ämneskombinationen svenska och biologi.
Jag hade sedan en tid arbetat 25 % med att undervisa i svenska
på en högstadieskola. Därför verkade den utannonserade 25 %
tjänsten i biologi på en gymnasieskola intressant, ett arbete
med att undervisa nyanlända.
I min utbildning hade utmaningarna med att undervisa
denna typ av elevgrupp inte alls behandlats, eller alls nämnts.
Det var mycket svårt att föreställa sig hur arbetet skulle kunna
gå till, och det fanns inte heller någon att fråga. Elevgruppen var nämligen då helt ny på skolan och ingen av de äldre
kollegorna där hade någon erfarenhet av sådan undervisning.
Arbetet var inom ramen för gymnasieskolan och eleverna i
gymnasieålder, men undervisningen syftar till att eleverna ska
inhämta kunskaper motsvarande grundskolans biologi.
Jag halkade alltså in på undervisning av nyanlända av en
slump, helt utan tidigare erfarenhet och utan ämneskollegor
att tillfråga; en situation som på intet vis är unik utan delas av
många av andra som undervisar runt om i landet.

Den första tiden var förvirrande. Så mycket nytt: ny som lärare,
ny på biologiinstitutionen med laborationsmaterialet, ny i arbetslaget, och förstås, ny elevgrupp. I arbetslaget trivdes jag genast:
kollegorna var hundraprocentigt engagerade och samarbetet
kring eleverna var tätt. Men det var också svårt att förstå hur
allt fungerade, och det tog ett bra tag innan jag förstod att
när vi exempelvis pratade om elever på D-nivå, då var det för
att eleven hade fått göra ett svenskatest som hade visat en viss
nivå av svenska. Eleverna placerades i skolans olika klasser beroende på hur deras nivå i svenska var. Detta är inte den enda
grunden till placeringen, vilket jag återkommer till.
De första lektionerna trevade jag mig fram. Det fanns inga
läroböcker i biologi på skolan, och inte ens jag själv hade först
några biologiböcker för högstadiet att bläddra i. Jag läste styrdokumenten, åkte iväg till lärarutbildningens bibliotek där jag
tittade i referensexemplar av gamla läroböcker. Jag undersökte
också utbudet av nya läromedel. Förhoppningsfullt ringde jag
läromedelsförlagen för att få höra vilka böcker som kunde vara
lämpliga, men fick beskedet att elevgruppen var så liten att det
inte finns läromedel i biologi särskilt riktade mot dem. Så är
det fortfarande.
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Biologi Campus
– ny, modern och inspirerande!
Behovet av en ny biologibok för gymnasiet är
stort. Det är få områden
där det hänt så mycket
under de senaste 20 åren
som inom biologin.

NYHET!

Biologi Campus är ett helt nytt
läromedel i biologi för gymnasiet.
Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker
på forskningsfronten.
I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Viktiga
centrala begrepp återkommer i alla
kapitel. Språket är lättillgängligt
och stöttas av innehållsrika
illustrationer och väl valda bilder.
Gå in på www.sanomautbildning.se/biologicampus och beställ ditt utvärderingsexemplar
Författare:
Leena Arvanitis, förstelärare Bi och Nk,
Blackebergs gymnasium Stockholm
Karim Hamza, gymnasielärare
Bi och Nk, universitetslektor i
naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms Universitet

Foto: Tobias Ohls

Carl Johan Sundberg, läkare och professor i fysiologi, Karolinska Institutet
Stockholm

tel. 08-587 642 10
info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

Mina första månader blev väldigt utmanande. Jag träffade eleverna en gång i veckan och kämpade med att hitta en språklig
nivå som fungerade, undervisningsformer som fungerade och
med att lära mig de främmande namnen. Eleverna fick en trevande, nyexaminerad lärare, var hänvisade till mina muntliga
genomgångar och tavelanteckningar, och hade det minst lika
tufft som jag. Jag upplevde att många var uppgivna och förvirrade. I efterhand har jag förstått att jag kunde gjort mycket
annorlunda. Efterklokhet är som bekant en exakt vetenskap.

resulterar i att någon-några elever i så fall får mycket mindre
undervisning i tid. Det blir omöjligt att hinna med ämnets
innehåll under undervisningstiden under läsåret.
Så trots att jag har så olika individer i gruppen håller jag
ihop mina grupper och låter dem arbeta på samma sätt, med
samma eller liknande uppgifter, efter sin förmåga. Alla elever
jag undervisar har trots allt en sak gemensamt: de håller på
att lära sig svenska. De har ännu har ett begränsat ordförråd,
grammatik och meningsbyggnad. Detta är lika för alla. Oavsett sina förkunskaper i just ämnet biologi kommer de därför
under biologilektionerna att träna svenska, både hörförståelse,
läsförståelse, egen muntlig produktion och att uttrycka sig i
skrift. Och ju bättre elevernas språkkunskaper är, desto lättare
blir det för dem att bearbeta ämnesinnehållet. I arbetslaget
för språkintroduktion på min skola får undervisande ämneslärare en orientering i att arbeta språkstärkande: vad det innebär, vilka vinster det ger och en modell man kan använda när
eleverna ska producera egna texter (utifrån Pauline Gibbons
Stärk språket, stärk lärandet, 2009). Efter denna orientering
är ämneslärarna i allmänhet övertygade om ett språkstärkande
arbetssätt ger fördelar för vår elevgrupp.

Start av området Människan i biologin

Eleverna – olika som bär
Vad är det då som är så speciellt med den här elevgruppen?
Egentligen finns det fler skillnader än likheter mellan eleverna. I en typisk elevgrupp finns det från fem upp till tio olika
nationaliteter representerade bland eleverna, som är mellan 16
och 20 år.
I samma grupp kan det finnas elever med gedigen skolbakgrund, som påbörjat motsvarande gymnasiet i sitt hemland
och elever som kommer från klansamhällen med mycket liten
eller ingen skolbakgrund.
En del, men oftast endast ett fåtal, har en utvecklad begreppsförståelse på sitt hemspråk, men behöver lära sig att
formulera begreppen med alla sina konnotationer på svenska.
För andra är en stor del av begreppen nya, och de behöver
både orden och en utredning av innehållet i begreppen.
Hur ska man göra, rent konkret, när gruppens förkunskaper är så olika? Individualisering är ju ett ledord för många
och, ja visst, jag försöker individualisera. Men trots allt är
lektionstiden begränsad. Att bryta ner undervisningsgruppen
med 17 elever i subenheter som undervisas var för sig, det
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Gruppinventering av kunskaper: Hur ser kroppens organ ut? Var
finns de? Hur hänger de ihop?
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liga konjunktioner. Några exempel: å andra sidan, domedag,
återfå, hanterbar, riskfri, kommande. Detta är exempel ur den
senaste ordlistan jag satte ihop, till en film på drygt 11 minuter. Den ordlistan innehåller över 150 ord av varierande
svårighetsgrad. Det är givetvis mycket, men om eleverna ska
lyckas med den mycket svåra utmaningen vi ger dem, att läsa
in hela grundskolans biologikunskaper på endast ett läsår,
med 150 minuters undervisning/vecka så krävs det att de arbetar mycket hårt även efter skoltid.
De av våra nyanlända elever som lyckas bäst med sina studier på språkintroduktion, där de läser in grundskolebetyg
och skaffar sig behörighet för gymnasiala studier, studerar flera
timmar per dag.
Ofta ser vi dem sitta i skolans bibliotek och uppehållsrum,
där de kanske också kan få hjälp av bibliotekarier, skolvärdar
och andra vuxna i skolan. Hemma översätter de ordlistan till sitt
hemspråk, ofta med hjälp av översättningsresurser som Lexin
eller Google Translate. Sådana resurser kan de använda om de
talar och skriver några av de större språken.
Men det finns också elever som talar ett så litet språk att
det än så länge inte finns några webresurser, eller tryckta ordböcker heller. Svårast är det för de elever som har blivit alfabetiserade, dvs. lärt sig läsa och skriva, på svenska i Sverige. För
egen del har jag bara haft någon enstaka sådan elev, eftersom
de behöver särskild anpassning och stöd i så stor del av undervisningen. De placeras oftast på en skola där det finns lärare
som är specialutbildade för elevgruppen.
Utöver ordlistan får de också frågor på filmens innehåll att
besvara, ämnesfrågor i stil med Vilken uppgift har de röda blodkropparna i blodet? De flesta filmer har ju filmhandledningar
med förslag på sådana frågor. När eleverna kommer till nästa
lektion ser vi filmen tillsammans om vi har tid (de har ju redan
sett den hemma), och sedan använder vi den för att lära in,
vända och vrida på begrepp osv, precis som i vilken klass som
helst. Fast med lite mer kroppsspråk och bildsök på internet
när saker ska förklaras, liknelser görs osv, vilket för med sig att
det tar lite mera tid.

Laboration i grupp. Att följa skrivna instruktioner kan vara en
utmaning.

Ordlistor och läxor
Hur undervisningen läggs upp varierar i stort sett lika mycket
som i mina ”normalsvenska” grupper – olika moment kan
fungera olika bra med olika arbetssätt. Efter några års arbete
tror jag mig ha kommit fram till att hälsa och människokroppen fungerar särskilt väl att inleda kursen med. Här är många
av de centrala grundläggande orden och begreppen relativt
konkreta och kan åskådliggöras. Det är tacksamt att arbeta
med bilder och begreppshierarkier (som till exempel cell vävnad – organ – organsystem) Det finns ett rikt material av
kortare filmer om olika organsystem, där animeringar visar
funktion och samspel. Precis som i andra elevgrupper uppskattar eleverna att se film.
Ofta ger jag numera mina elever i läxa att se filmen en gång
först, det är lätt om skolan är ansluten till sli.se och filmen
finns där. Bäst blir det om jag lyssnar igenom filmen och gör
en ordlista med svåra ord som eleverna får tillsammans med
filmläxan. Man inser lätt själv svårigheterna med att försöka
lära sig ett ämnesinnehåll av en film på ett språk man endast
har lite kunskaper i.
För mig, som kan väldigt lite franska, vore det svårt att lära
mig något nytt om till exempel matlagning utifrån en fransk
film i ämnet, om jag inte hade en ordlista att slå upp främmande ord i. Filmen underlättar förstås på så vis att jag får
se bilder samtidigt som jag hör orden och fraserna, med betoningar på det som är viktigt. Kanske kan jag utifrån detta
identifiera viktiga ingredienser osv. och beskriva huvuddragen
på mitt eget språk. Men det räcker inte, för det är nödvändigt
att också kunna visa sina kunskaper på det nya språket.
Att göra ordlistan kräver att jag har kännedom om elevernas
kunskaper i svenska. Utöver de självklara nya ämnesspecifika
orden försöker jag också ta med andra ord som kan innebära
problem: andra speciella eller ovanliga substantiv och verb,
sammansättningar, speciella fasta uttryck eller idiom, ovan-

Mera tid, tack

Precis som i vilken klass som helst behöver eleverna också öva
för att befästa kunskaper efter att vi studerat något delområde,
genom uppgifter och laborationer. Då måste jag som lärare
tänka på att gå igenom instruktionen tydligt muntligt, göra
så korta och tydligt formulerade skriftliga instruktioner som
möjligt (gärna i numrerad punktform) samt att ge eleverna
gott om tid att lösa uppgiften. Allt som allt tar det mesta alltså
mera tid i mina språkintroduktionsklasser.
Nu påbörjar jag mitt femte undervisningsår för nyanlända,
men vissa misstag som jag gjorde från början fortsätter jag
att göra. Misstaget jag oftast gör är att vara tidsoptimist, dvs.
överskatta hur mycket vi kommer att hinna med under en
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Uppgiften är att extrahera DNA ur banan.

lektion. (Det gäller förvisso alla mina undervisningsgrupper,
inte bara språkintroduktion.). Därför spricker min långtidsplanering i kursen gång på gång. Varför, kan man då fråga sig,
fortsätter jag med denna optimistiska tidsplanering? Jo, för
att annars går det ju inte ihop. Om vi inte hinner med hela
blodomloppet på tre lektioner utan utsträcker det till fem så
innebär det kanske att när läsåret närmar sig sitt slut så måste
hela genetiken eller evolutionen klaras av på tre lektioner istället. Denna problematik brottas vi nog alla med, i alla kurser.
Men jag tycker att det är extra problematiskt just vad det gäller kurser för nyanlända.
Det är tyvärr allt för ofta som jag av tidsskäl ger eleverna i
uppgift att själva arbeta med till exempel lärobokstext som vi
endast mycket översiktligt berört under lektionen. Men elever
som lär sig ett nytt språk behöver egentligen få en någorlunda
tydlig beskrivning av vad okända texter handlar om innan de
ger sig i kast med dem. Dessutom är texterna som finns i läroböcker som vi använder, som innehållsligt stämmer någorlunda överens med kursplanen och betygskriterierna, väldigt
svåra. Forskning visar att för att man ska kunna ta till sig en
text får högst ett ord av femtio vara nytt (Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Publikation av Skolverket 2012) men i biologiläroböckerna är det betydligt mer
än så för eleverna. De brottas med den vanliga skolbokssjukan
med bland annat många nominaliseringar, exempelvis uppvärmningen av jorden istället för när jorden värms upp, skriftspråkliga ord, exempelvis återfår – vi säger oftast får tillbaka.
Fler exempel på skolbokssvårigheter ges av Gibbons i Stärk
språket, stärk lärandet från 2009.
När det sedan är dags att läsa texten bör den läsas upp av
läraren som stannar upp och förklarar och förtydligar där så
behövs. Skam att säga så hinner jag sällan göra detta, trots att
jag så väl vet att detta behövs. Jag kan trösta mig med att mina
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Koncentrerat arbete.

elever kan lyssna på en inläst version av sin lärobok via datorn
– men givetvis utan de där viktiga avstämningarna, med förklaringar och förtydliganden. När jag ger mina elever i uppgift att bearbeta en nästan okänd text måste jag också komma
ihåg att många av dem inte kan få hjälp med läxläsningen. Jag
uppskattar att cirka en tredjedel av dem är ensamkommande
och inte bor med sina familjer, utan antingen ensamma eller i olika ungdomsboenden. Ibland, men inte alltid, kan de
då få hjälp med sina läxor på kvällarna. Om du tycker att en
tredjedel är en hög siffra för ensamkommande så stämmer det
nog: Uppsala tar emot ganska stor andel av de ungdomar som
kommer ensamma, enligt uppgift för att det här har utvecklats
en god kompetens för just det.

Vad man bör och vad man gör
Jag kan ge fler exempel på hur tidsbristen ställer till det i min
undervisning så att jag vet att jag inte gör det jag bör. Att skriva olika slags texter gemensamt är något som jag ofta tvingas
rationalisera bort. Efter att behandlat ord och begrepp för
området, så att det finns en ämnesgrund att stå på, bör man
tillsammans med eleverna titta på ett exempel på den texttyp
som eleverna ska producera, till exempel laborationsrapporter.
Sedan bör man gemensamt i gruppen skriva en rapport, lärare
och elever tillsammans. Slutligen får eleverna individuellt producera en rapport. (Dessa fyra steg följer Gibbons modell, se
ovan). Men ofta anser jag mig inte hinna med alla fyra stegen
mer än en eller två gånger på en termin. Vad som en tid senare
blir tydligt är att genväg blivit senväg. Många elever blir allt
för utelämnade till sig själva, och lyckas inte leva upp till de
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krav kopplade till betygskriterierna som jag ställer på dem. Det
blir ett misslyckande för dessa elever.
Samtidigt så måste jag ju på grund av den begränsade tiden
försöka hinna med de centrala delarna av ämnet. Detta för att
kunna examinera den skara elever som klarar av de svåra utmaningarna. Jag upplever tyvärr att jag måste göra detta val.
Jag väljer att tvinga fram eleverna i ett mycket högt tempo som
bara ett fåtal klarar av, istället för att anpassa tempot till en
sådan takt som passar normala språkinlärare.
Men det finns inga specialanpassade ämnesbeskrivningar eller betygskriterier för nyanlända i biologi. Hur svårt det än är
så ska de mäta sig med svenskfödda eller sedan länge invandrade elever på samma kriterier. I praktiken är dock den biologi
de får läsa hos mig endast en spillra av vad de får i den vanliga
grundskolan. Men styrdokumenten är de samma.

Vad är lätt och vad är svårt?

Inom alla ämnesområden finns det delar som är svårare än andra. Som nämnts brukar ämnesområden med mycket konkreta
ord och begrepp vara relativt lättarbetat med nyanlända elever.
Många har också en del kunskaper med sig i bagaget om hur
kroppen fungerar, eftersom många skolor lär ut om detta i deras hemländer. Det är också lätt att engagera eleverna eftersom
det finns många funderingar kring sjuka släktingar och dylikt.
Andra delar av biologiämnet kan vara mer främmande, till
exempel miljö och hållbar utveckling. Detta område är inte
lika konkret för eleverna, och det är också många olika kunskapsområden som vävs samman. Att lära sig om hållbar utveckling kan vara en utmanande uppgift för elever med kortare
eller ingen skolbakgrund.

För de flesta av mina elever är biologi också det enda naturorienterande ämnet, vilket gör att jag ofta utelämnar relevanta begrepp som går in under hållbar utveckling från kemin
och fysiken (t.ex. användande av gasmolekylers molekyl- och
strukturformler, strålning och våglängd). Det tar för lång tid
att gå igenom dessa begrepp från grunden. Annat som kan bli
märkbart svårt i samband med hållbar utveckling är att tolka
diagram, resonera kring effekter av ökningar och minskningar
och liknande. Eleverna har naturligtvis också olika kunskaper i matematik. Några har börjat på gymnasiekurser i matte,
medan andra jobbar kring årskurs 5-6-nivå. Men det finns
också fördelar med arbetsområdet hållbar utveckling. Det
finns goda möjligheter till ämnessamarbete med till exempel
samhällskunskap och svenska. Just dessa samarbetsämnen har
vi prövat nyligen. Vi arbetade då om uppgiften ”Ön” (finns i
olika versioner på Internet).
Vinsterna med att göra samarbeten över ämnesgränserna är
de samma som för vilka elever som helst så det fördjupar jag
mig inte i här. Nämnas kan dock att när man lägger upp ett
större tema i projektform utgår man oftast från att eleverna
ska arbeta i grupp. En iakttagelse jag gjort under mina undervisningsår är att majoriteten bland nyanlända verkligen inte
vill arbeta i grupp. Varför det är så vet jag inte, men jag gissar
att det kan ha att göra med olika skolkulturer och att grupparbetet som arbetsform knappast förekommit i de skolor som
eleverna gått i i sina hemländer. Det blir en uppgift i sig att skola eleverna i samarbete. Planerar man arbetet nogsamt med tät
handledning och lagom små grupper, kan även de motsträviga
komma till insikt om att alla gruppdeltagare är kuggar i hjulet. I bästa fall alltså. I sämsta fall sker det inte, utan eleverna

Start av området Hållbar utveckling. Vilka kunskaper har eleverna redan kring detta begrepp?
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arbetar på utan att prata med varandra, och arbetar därför mer
och utan varandras hjälp, under stor irritation. Som i vilken
klass som helst, alltså.
För det mesta är det inte som att undervisa i som vilken
klass som helst att undervisa biologi på språkintroduktionsprogrammet. Den stora spridningen, de många korta livshistorierna som kommer så nära, den intensiva närvaron under
lektionerna. Elevernas frågor är outtömliga, om allt från dinosaurier, människans släktskap med aporna och myter om
kannibalism. Sällan är jag så trött som efter en biologilektion
med nyanlända elever. Men jag kan också vara så nöjd, nöjd
över att göra skillnad och att så uppenbart fylla luckor och
behov och se glädjen i lärandet hos eleverna. Det ger tillfredsställelse att se eleverna finna mål och mening i biologiämnet
och uppleva att det vi tillsammans gör är relevant i deras liv.
Biologin ska ju inte uppskattas för de färgglada bilderna i boken, utan för att man lär sig om livet. Det är svårt, men jag
rekommenderar det varmt.

Att lära sig mer
Trots att jag har lärt mig mycket om biologiundervisning för
nyanlända, så finns mycket mer att lära och utforska. Nästa
läsår hoppas jag hinna få tid att lära mig mer om inlärning på
främmande språk och att lyckas medvetandegöra än mer för

Elever med skiftande fokus vid genomgång i klassrummet.
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mig själv vilka praktiker jag har. Att byta ut praktiker som
inte är språkstärkande, och att medvetet föra in språkliga
mål och övriga mål i undervisningen är något jag hoppas
kunna genomföra. Vinsterna och genomförandet av det senare beskriver svenska som andraspråksläraren Anna Kaya
Anna Kaya i sin blogg Ny i svenska skolan i ett inlägg från
12 maj 2014 : Att tydliggöra språkliga mål.
Att ändra sin praktik är lättare sagt än gjort, som vi alla vet,
och jag har inte mer än läst in mig än. Men behovet för
elevgruppen att utvecklas snabbare i biologi och i alla andra ämnen är stort, så att jag måste göra det jag kan för att
förbättra undervisningen. Att införa språkmål i biologiämnet är bara ett av alla de tips som jag tagit till mig via olika
lärartipsgrupper på nätet.Jag är medlem i flera. Vilken som
är min favorit? Givetvis facebookgruppen Biologilärarna.
Vi ses kanske där?

Litteraturtips

Pauline Gibbons, Stärk språket, stärk lärandet : språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (2009)
Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Publikation av Skolverket 2012
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573

ETT GRATIS UTBILDNINGSMATERIAL
FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN

TILL SKOLÅR F-3, 4-6, O

CH 7-9

SOM UTGÅR FRÅN MÅLEN I LGR 11

STOPPA
ENERGITJU

!

Spaning efter osynliga energitjuvar pågår i massor av svenska
grundskolor. Energifallet är Naturskyddsföreningens lekfulla
och praktiska material om energi och hållbar utveckling.
Ett material som inte bara ger eleverna teoretiska
kunskaper utan även låter dem utföra uppdrag,
agera reportrar, göra experiment och fundera
på hur de själva använder energi. Och det
kanske viktigaste av allt, du som lärare
behöver inte ägna tid åt att planera
lektionerna. Det har vi redan gjort!

LADDA NER ÖVNINGARNA PÅ
ENERGIFALLET.SE ALLDELES GRATIS!

Arons tandbakterieberättelse
Text och bild: Aron Karlsson 5B Bräckeskolan Intervjuare: Minna Panas

Hur kom du på bildidén Aron?

Kom på bilden eftersom jag tycker att det är fascinerande med olika typer
av bakterier.
Jag ritade bilden för att jag tycker om NO. Jag hade lite svårt att komma
på vad jag skulle rita. Men i skolan hade vi just jobbat med kroppen. Jag
gjorde teckningen på en bildlektion.

Du tycker om NO. Varför?

”Jag tycker om NO eftersom jag tycker att det intressant. Jag vill bli någon
sorts forskare inom naturvetenskap. Jag skulle vilja forska om det periodiska systemet eller om mikroorganismer.”

Läser du eller tittar du på naturvetenskapliga program?

”På söndagar går det ett naturprogram som handlar om olika saker varje
gång. Senast var det om elektricitet. De visade hur man kunde resa en
människa med elektriska sladdar som var fastsatta i en människas kropp”.
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EUSO 2015

en vecka med tävling inom naturvetenskap
Text och bild: Ulrika Wedding
Våra svenska elever var väl förberedda, samarbetade mycket
bra och hade den noggrannhet och analysförmåga som krävs
för att lyckas väl i dessa sammanhang. Lag A fick brons med
mycket bra poäng och lag B fick silver också med mycket
bra poäng. Vi är mycket glada över att ett av våra svenska lag
för första gången uppnådde silvermedalj. Det är mycket svår
konkurrens när lag från 25 EU-länder med de bästa eleverna
inom åldersgruppen 15 till 16 år tävlar inom naturvetenskap.
Några av EU-länderna har anställda som arbetar med träning
av ungdomarna för olika tävlingar inom naturvetenskapliga
ämnen. Andra länder har som Sverige mycket mindre resurser
där en stor del av förberedelserna sker med ideellt arbete. (Det
är därför en mycket bra prestation i årets EUSO-tävling för
Sverige. )
EUSO-tävlingarna arrangerades i år i Österrike i den lilla
staden Klagenfurt. Man valde Klagenfurt eftersom staden ligger i närheten av den naturvetenskapligt pedagogiska utbildningen i Graz, som bidrog med årets tävlingsfrågor.
Tävlingsdelegationerna med två svenska lag, där varje lag hade
tre tävlande, samt tre mentorer och en landskoordinator.
Den första tävlingsomgången startade på tisdagen. Temat var
förnyelsebara energikällor och tillvaratagande av naturresurser.

blåsor på bladen. Eleverna gjorde mikroskopiska preparat av
bladen och analyserade kristallinnehållet.
För att våra lag ska lyckas lika bra som i årets tävling i framtida tävlingar kan det vara bra att arbeta med att ge eleverna
kunskaper inom grundläggande biologiska och kemiska analysmetoder.
Det gäller inom biologi framförallt träning att göra fina mikroskopiska preparat, samt kunskaper om hur man avbildar ett
preparat. Att använda bestämningsnyckel är viktigt och att ha
en allmänbildning om växt och djurvärlden. Spektrofotometri, titrering och kromatografi är metoder som ofta förekommer på tävlingarna, men sen förekommer också praktiska moment där avsikten med dessa är att det praktiska utförandet
ska vara nytt och okänt för alla deltagande elever. Då är det
viktigt att ha ett kunnande om att följa en instruktion och att
arbeta noggrant och systematiskt.
Nästa år kommer EUSO tävlingen att arrangeras i Estland
och det kommande värdlandet imponerade med två av sju
guldmedaljer. Representanter från Estland presenterade sina
planer för EUSO 2016 och vi ser fram emot ett spännande år
med nya utmaningar.

”The answer is blowing in the wind”

Uppgifterna var tvärvetenskapliga men kunde delas upp i tre
delar där varje del var mer inriktad biologi, kemi eller fysik.
För biologidelen handlade fallet om ekologiska konsekvenser
av vattenkraft och en mer utmanande del där eleverna skulle
identifiera kräftans extremiteter, och dessutom ange vilken
funktion de olika delarna hade. Uppgiften var svår, men våra
elever klarade teorifrågor och bestämningen av kräftan till
art på ett mycket bra sätt. den första uppgiften beräknades
verkningsgraden med ett experimentellt förfarande för ett
vindkraft som i ena fallet skulle i jämförelse med att istället
använda bränslecell för att producera el.
Torsdagens stora utmaning var en detektivgåta som skulle
lösas. Den kände konstnärens tavla hade blivit förfalskad och
det gällde för eleverna att inom sina specialiteter använda
de ledtrådar som fanns och med hjälp av de analysmetoder
som erbjöds lösa vilken ateljé som förfalskat konstverket. För
biologins del innebar fallet att bestämma ett antal växter och
djur med hjälp av bestämningsnyckel. Den lilla växten isört
spelade en stor roll. Det är en växt som bildar små kristaller i

Övre raden Miranda Carlsson, Alicia van Hees, Tobias Wallström
Nedre raden: Ludvig Forslund, Isak Prellner, Love Renström
Foto: Lars Gårdsjö
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Att skriva boken om vithajen
Text och Foto: David Bernvi

Mitt intresse för hajar och speciellt vithajen började tidigt. Många unga killar och tjejer får ett intresse
för hajar när de är omkring 5-6 år. För vissa håller det i sig till vuxen ålder och just en av dessa inbitna
elever skrev slutligen en bok om vithajen. För 18 år sedan bestämde jag mig att skriva boken
När jag var 9 år skrev jag ett brev på engelska till vithajsforskare i Sydafrika. Jag kommer ihåg hur jag prata om hur jag
skulle skriva en bok om vithajen när jag gick i årkurs sex på
Kärna skola i Kungälv. I ett skolarbete ingick det att skriva en
”bok”. Denna kompendie-bok har jag kvar än idag, den är
inbunden och sydd för hand. En tejpad rygg av bibliotekstejp
från det lokala skolbiblioteket skyddar ryggen. Bilderna rita
jag själv eller kopierade och klistra in. Boken handlar naturligtvis om vithajen.
Sedan dess har jag älskat att skriva uppsatser, inte bara till
innehållet utan även estetiskt, själva layouten och allt som hör
till upplägget. Varje gång vi skulle skriva uppsats i skolan blev
jag glad medan resten av klassen blev något nedstämd. Jag
blev en bibliofil helt enkelt. Jag älskar böcker både som läsare
men också som skapare av dem.

Hajar på skolan

När jag gick på högstadiet vid Ytterby skola fick jag köra in ett
stor sillhajshuvud i en skottkärra jag fått från Fiskekyran i Göteborg. Det blev stor uppståndelse i korridorerna när jag kom in
med ett stort halvfryst hajhuvud som likna en vithaj. Skottkärran fylldes med blod och även om många elever tyckte det blev
lite för biologiskt var det nog för många höjdpunkten under
biologilektionen timmen därpå då vi dissekera hajhuvudet.
Jag läste vidare på Gullmarsgymnasiets marinbiologiska
program i Lysekil. Även här anordnade jag dissektion av sillhaj. I Lysekil är det riksintag och jag delade lägenhet med en
annan elev. En dag tog jag även upp en håkäring från Göteborgs fiskauktion. Jag fick placera hajen i badkaret över natten
eftersom det rann olja och blod från den. Det var inte en bra
idé att lägga den på balkongen för då skulle grannen nedanför
drabbas. Dagen därpå när lägenhetskompisen skulle duscha
på morgonen vakna jag till ett skrik. Håkäringen var upptäckt!
Många år senare skulle historien om håkäringen i badkaret berättas. Jag fick höra historien återberättad förra året på Stockholms Universitet.
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David Bernvi

Hoppade av universitetet

Många år efter det att jag gjort min första hajbok i grundskolan, närmare bestämt 18 år senare, skulle jag slutligen slutföra
min bok om vithajen på riktigt. Det kom av en anledning som
inte var planerad. Jag hade slutet plugga efter att jag hoppat
av mina marinbiologistudier vid Lunds Universitet. Jag var
helt enkelt missnöjd med universitetsvärlden. Från att blivit
lärd att tänka kritiskt blev man plötsligt mött av en värld där
den mest okritiska klarade sig bäst. Exempelvis sade någon
föreläsare en gång att vithajen vilken dag som helst skulle dyka
upp i Öresund. Något som jag tyckte var en märklig och ovetenskaplig hållning från en vetenskapsman. Förra året gjorde
jag mitt kandidatarbete i biologi på ämnet om vithajens förekomst i relation till ökade vattentemperaturer och visade
vetenskapligt att vithajen inte dyker upp i Sverige under de
kommande 85 åren.
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Vithajen i Sydafrika

Avhoppet från universitet ledde till att jag började jobba, slutligen hamna jag i ekoturismbranschen där jag reste till Sydafrika för att berätta om vithajen i Gansbaai, ett populärt område för vithajen nära Kapstaden. Hajsafarin har pågått sedan
2008. Jag märkte snart att resenärerna önska ett kompendium
om vithajen. Jag kände också att många frågor ställdes under resorna och att ett textmaterial skulle vara lämpligt för att
snabbt kontrollera uppgifter för min egen del.

Vithajen hoppar ombord

Resorna i Sydafrika resultera i flera spektakulära möten med
vithajen. Ett av de mest minnesvärda möten skedde den 8 juli
2009. Jag var i False Bay vilket ligger precis vid udden av Kapstaden. Det går att se Kapstaden från området där vi skådar
haj. Oftast simmar vithajarna i flera dagar eller veckor fram till
våra beten. Det är lätt att känna igen varje individ. Plötsligt
dök en stor vithajshona upp på 3,8 meters längd. Möjligen
vägde hajen närmare 1 000 kg för hon var väldigt bred med
stor omkrets. Denna vithaj var listig och erfaren för hon dök
upp och tog betet på första försöket. Sedan försvann hon i 20
minuter.
Vad som skulle hända härnäst trodde jag aldrig var möjligt.
Plötsligt från ingenstans hör jag ett kraftigt plask vid sidan av
båten. Minna sinnen ingick en annan tidsuppfattning. Vithajen som vi hade sett i vattnet för 20 minuter sedan stod i
jämnhöjd med mitt huvud en meter ifrån mitt ansikte. Vithajen rörde sig rakt emot mig. Min första tanke när jag såg hajen
var att fotografera och under tiden som jag tryckte på avtryckaren, kom nästa tanke för mina händer stanna vid bröstet och
kameran sökte sig inte mot ansiktet längre. Istället började jag
tänka på att ta ett eller två steg bakåt i samma stund som vithajen föll genom luften mot mig närmare och närmare. Mina
knän böjde sig instinktivt istället för att ta steg. Reflexmässigt förberedde jag mig på att möta den annalkande nosen
på vithajen. Hajens mun var stängd och en tydlig triangulär
tand från överkäkens främre del stack ut och fånga min blick.
Hajen var tillräckligt nära för att jag skulle kunna se kanterna
på flera vita tänder i munnen. Kanterna på tänderna såg ut
som sågblad. Jag såg hajens ögon. Hur stjärtfenan hängde i
luften och slog från höger och sedan mot vänster i en bråkdel
av en sekund.
I detta ögonblick vred vithajen sitt huvud mot vänster och
nedåt mot vattnet. Vithajens nos slog in över relingen. Nedslaget var hårt och tyngde ned båten i hajens riktning. Båten
sjönk ner i slagsida i en kort stund och satte båten i kraftig
gungning. Vithajen försvann ner i djupet i en vit kaskad med
stjärtfena stående högt över relingen. Ombord stod vi alla
skärrade över sekunden som passerat där vithajen nästan föll
in på däck.

Hajdykare i hajbur utanför Dyer Island. Vattnet är kallt och därför
krävs en våtdräkt.

Vithajen är en snabb fisk som kan överraska när som helst.
Överraskningsmomentet ingår i vithajens jaktteknik.

Vithajen matas inte av hajbåtarna och efter att ett tonfiskhuvud
dragits bort från munnen kan vithajen simma bort med gapande
mun eller stänga och öppna munnen rytmiskt. Detta beteende är
en form av aggression som även uppträder vid andra frustrationsmoment.
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Händelser som dessa är ovanliga. Visserligen ser
vi vithajar som hoppar i False Bay men det är på
avstånd och framförallt inte in i båten.

Människan är inte föda

Ett annat närgånget möte skedde när jag tittat
på vithaj i hajbur. Detta skedde utanför Gansbaai, centrum för ekoturism av vithaj i Sydafrika. Somliga kallar Gansbaai ”The White Shark
Capital of the World”. I hamnen står ett tiotal
större motorbåtar på land med hajburar på däck.
I den lilla staden ser man hur utfärdsföretagen
placerar modeller av vithajen. Utanför Gansbaai
finns en ö känd som Dyer Island och en holme
känd som Greyser Rock, emellan dessa två klippiga landbitar ligger en kanal känd som Shark
Alley där vithajen patrullerar efter späckrika pälssälar. Väl vid Dyer Island skjuts hajburen i vattnet och fiskleverolja slängs ned i vattnet vilket
attraherar hajarna till båten. Området lockar lätt
till sig vithajen eftersom Greyser Rock är befäst
med ca 60 000 sydafrikanska pälssälar. Över 40
% av kroppsvikten utgörs av späck och detta gör
pälssälarna högintressanta för vithajen. Fetma
hos människan uppträder då fetthalten övergår
32 % kroppsvikten. Naturligtvis är människan
inte aktuell som föda. Även om vi är överviktiga
utgör vi dålig föda och dessutom lever vi på land
mestadels.

fönstret med sina havsblåa ögon. Den stora vithajens nos siktade rakt på
mig. De små porerna över nosen blev synliga, de kallas för Lorenzinska
ampuller och är ett elektroreceptoriskt organ. Jag kände hur min puls steg
medan den stora hajen stod stilla i vattnet framför mig med sin nos mot

Sydafrikanska pälssälar i Shark Alley håller ihop i vattnet där vithajen patrullerar. På
detta sätt kan pälssälarna upptäcka vithajen om den dyker upp. Vithajen undviker
oftast pälssälar som simmar i grupp och föredrar istället oerfarna unga pälssälar som
inte lärt sig spelets regler. Dessa unga sälar har en hög späckhalt och simmar ensamma.

Vithajen Nemo

En gång när jag gått ner i hajburen vid Dyer Island kom en vithaj upp ur djupet känd ”Nemo”.
Nemo är en ganska känd vithaj vid Dyer Island
eftersom det är lätt att identifiera honom. Hos
denna vithaj är den ena bröstfenan knipsad och
första ryggfenan är halv, istället slutar den plant
och abrupt. Kroppen är belastad med revor och
bitmärken från pälssälar och vithajar. Nemo är en
mycket djärv vithaj som många gånger hamnat
i konflikt med andra hajar, de avbitna fenorna
är troligen ett resultat av detta. När Nemo dök
upp fick jag ögonkontakt över ett avstånd om
fem meter. Nemo närmade sig kanten av buren.
Ögonen är inte helt svarta, i det ökända svarta
ögat hos vithajen finne ett skimmer av blått. Den
blåa reflektionen är formad i en cirkel, utformat
efter vithajens lins.
Nemo stod som stilla i vattnet bara centimeter
ifrån mitt ansikte och kollade på mig genom bur-
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En av de vildsinta vithajarna i Mossel Bay kommer snabbt upp och tar betet.
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min bröstkorg. Mina hjärtslag ökade uppenbarligen Nemos intresse för
dykaren framför den porklädda nosen. Till slut var den enorma vithajen
Nemo tvungen att simma vidare. Extremt nära buren simmade han långsamt förbi och inspekterade var och en av de övriga hajdykarna med ena
ögat. Mina lungor krävde luft och jag gick upp till ytan för att nypa andan.
Vi använder inte regulatorer eller snorkel eftersom bubblor skrämmer bort
hajarna.
Det är nödvändigt att möten mellan människa och vithaj sker med ett
stålgaller emellan. Generellt är vithajen en försiktig varelse som undviker
människan. Det går bra att fridyka med vithaj om man kan hålla den under
uppsikt. Om en vithaj skulle angripa en turist skulle dock hela ekoturismindustrin sättas ur spel och vithajen skulle troligen fiskas bort av sportfiskare. Ekoturismen ger ekonomiska incitament för vithajens bevarande och
står idag ekonomiskt för halva Sydafrikas ekoturism. Andra hälften utgörs
av traditionell safari i och kring Krügerparken.
Det är inte svårt att hitta vithajen vid Dyer Island men vissa dagar är
hajarna färre och vissa dagar är hajarna fler. Vithajen simmar lugnt och metodiskt, något avvikande i cirklar kring båten. De biter ibland i buren och
båtpropellrarna eftersom ett svagt elektriskt fält bildas kring metallföremål
i saltvatten. Vithajarna luktar på våra tonfiskbeten men så fort de är där och
nafsar dras vi undan. Till sist förlorar vithajarna intresse. Jag har aldrig träffat på någon särskilt vild vithaj förutom vid ett tillfälle.

Vilda vithajar

Mossel Bay är ett område som ligger ca 40 mil öster om Kapstaden och erbjuder också burdyk. När jag besökte Mossel Bay gick jag inte ned i hajburen. Vithajarna var uppspelta och vilda. De tumlade i vattnet med vidöppna käftar, bet i båten, körde nosen in i båten och ankarlinan angreps. Varför
vithajarna var så aktiva i Mossel Bay vet jag inte men jag tror att den högre
vattentemperaturen kan ha spelat in som en faktor tillsammans med en
stor mängd fiskleverolja i vattnet. Under mina möten med vithajen har jag
noterat att beteende varierar kraftigt mellan olika individer. Vissa är aktiva
och vilda, andra djärva, sluga eller smarta medan andra är försiktiga och
blyga till sin karaktär. Hajburen skyddar mot det oberäkneliga beteendet.

var arga på sportfiskarna som hade fiskat vithajen
och andra hajar för nöjes skull. Allmänheten var
också förargad över ett barbariskt troféfiske som
gick ut på att orsaka hajen lidande.
Nan Rice och andra val- och delfinskyddare
genomförde en opinionsundersökning tillsammans med Kapstadens universitet vilket visade
att över 80 % av lokalbefolkningen var för ett
skydd av vithajen. Med stöd av detta drev sedan
Nan Rice på politiker, myndigheter och media
för att freda vithajen vilket resultera i att den blev
skyddad i Sydafrikas territorialvatten.
När väl vithajen hade skyddats kunde vilken
annan haj som helst skyddas i princip. Vithajen
är ju som välkänt den mest ökända hajarten.
Många andra hajarter fick sedan skydd och även
vithajen i flera andra länder.
Bokskrivandet fick mig att börja plugga igen
I takt med mina resor blev boken ett evighetsprojekt som inte bara handla om vithajens biologi utan också historien och kulturen bakom
denna mytomspunna varmblodiga fisk. Jag började plugga på universitet igen, närmare bestämt
Stockholms Universitet och tog kandidatexamen
i biologi efter två år genom att läsa extra kurser
på distans. Man kan säga att skrivandet fick mig
att börja studera igen.
Boken blev under 2014 en snabb sak att få
gjord eftersom den skulle komma ut samtidigt
som en utställning på Fjärilshuset i Stockholm
anordnades om vithajen. Detta medförde att
boken blev publicerad men något förhastat. Löpande revideringar av boken med nya rön och
forskningsresultat kommer ske och jag planerar
att göra en engelsk version.

Vithajen blev först fridlyst i Sydafrika

I Sydafrika blev vithajen fridlyst 1991 och Sydafrika var första landet i världen som freda vithajen. Att hitta personerna som förända vithajens framtid
genom att fridlysa arten var en utmaning. Det sakandes litteratur kring vem
eller vilka som var drivande i att fridlysa vithajen i Sydafrika.
Jag påbörja egen research och kontakta morgontidningen Cape Argus,
en morgontidning i Sydafrika. En journalist gav mig namnet på en liten
val- och delfinskyddsorganisation, Dolphin Action and Protection Group.
På besök i denna lilla anspråkslösa organisation träffa jag Nan Rice, en
kvinna som sedan 70-talet jobbat med att skydda valar och delfiner. När jag
träffa henne var hon över 80 år men klar som en blixt i huvudet.
Historien om vithajens fridlysning var en väldokumenterad sak och jag
fick ta över en stor bunt brev mellan politiker, journalister och hajforskare
samt Nan Rice. Dokumenten vittna om hur vithajen nästan fiskats ut i Sydafrika efter filmen HAJEN 1975. De lokala yrkesfiskarna blev utan fisk. De
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Porträtt av Jan Danielson

– en älskad programledare och sann ekosof
Text och foto Minna Panas, bilderna på Jan Danielson kommer från familjearkivet
med Axel Danielsons medgivande

Axel Danielson är filmare och lärare på Akademin Valand film och känd bland annat för långfilmen
Pangpangbröder. Här berättar Axel om sin far Jan Danielson som för många är synonymt med en
sann naturvän och naturpedagog.

Axel Danielson Foto:
Minna Panas

Jan var en av Sveriges mest omtyckta radio- och tv-personligheter, en fängslande och kunnig programledare i radioprogrammet Naturmorgon och i Mitt i naturen på TV. Jan
Danielson gick bort 2003, 65 år gammal. Samtalet med Axel
ger en fördjupad bild av en människa som levde för sina intressen
och generöst delade sin entusiasm och övertygelse med andra.

Vem var Jan Danielson?

Jan föddes 1938 på Skolgatan mitt i den lilla staden Arvika i
Värmland. Hans naturintresse väcktes tidigt när han redan i
småbarnsåren började cykla till omgivningarna runt Arvika.
Han var i Skåne med sin far när han var 16 år första gången.
Blev förälskad i landskapet och rikedomen i naturen. Köpte
en gammal skola och flyttade dit när han var 28.
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Liv i kollektiv

Kollektivets medlemmar bestod av filmare, kulturarbetare och
konstnärer. Som mest bodde där hela 25 personer. De delade
gemensamma idéer om politik och engagerade sig i Vietnamrörelsen. Parallellt fanns hos Jan hela tiden ett aldrig tynande
naturintresse. Han var med och startade KFV (Katastrofhjälp
för fåglar och vilt) och var med i projekt berguv Skåne mellan
åren 1980-2001. Detta resulterade i ett berguvpar som avlade
fram över 40 ungar!
Det mycket starka intresset för naturen grundade sig bland
annat på idén om att människan måste ställa till rätta det man
stökat till. Han startade ett hem för skadade djur vilket innebar att Axel växte upp bland många olika djur som uvar, rävar,
grodor och paddor; till och med en sillgrissla som Axel simmade med som liten!
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Hur är det att ha en så engagerad person
som förälder?

Axel berättar att pappan alltid uppmuntrade barnens egna intressen och pådyvlade inte heller sina egna tankar på dem. Axel
höll på med kampsport länge och blev respekterad för det.
Pappan var ute på arbetsresor under hela Axels barndom,
semesterresor var inte på tal och barnen fick hänga med på alla
resor. Axel minns att som barn ville man bara hitta ett torrt
ställe så att man kunde sätta upp sina figurer, då var det bra.
Axel berättar att det är genom pappans samhällsintresse som
han förstått att det är fint att som barn få se att föräldrar har
något mer i livet än familjen. Något mer att engagera sig för
än det som är närmast en.

Respekt och fascination för det levande

Det utmärkande för pappa Jan var att han genomsyrades av
en enorm respekt och fascination för det levande. Det har fått
Axel att dela sin fars idé om att man aldrig någonsin ska sluta
intressera sig för hur världen funkar. Nyfikenheten genomsyrade Jan Danielsons idévärld genom livet. ”Syssla med något

som skapar lust. Engagera dig”.
Ett bevis på att han själv levde så var bland annat utmärkelsen
från Smålands akademi och Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
till minne av den småländske naturvetenskapsmannen Carl
von Linné, för personer som på förtjänstfullt sett varit verksamma på linneanska fält.

Autodidakt med många kontakter inom
universitetet

Danielsons båda intressen vävdes ihop till en livsideologi som
fördjupades av ett eget kunskapssökande via litteraturen och
en mångfald av kontakter i universitetsvärlden. Jan skaffade
sig aldrig någon traditionell utbildning - visserligen läste han
en kurs i pedagogik i Malmö för att kunna försörja sig och familjen som speciallärare, men kunskaperna om naturen skaffade han på egen hand, han var autodidakt.
Som lärare var han mycket omtyckt. Han undervisade ”bråkiga barn”; elever som på den tiden undervisades i egen grupp
då inkludering fortfarande var en icke uppfunnen pedagogisk
ideologi. Axel berättar en anekdot om hur han ett år på bil-
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besiktningen i Malmö träffade på en före detta elev till Jan –
bilen är en husbil och lätt att känna igen, .
Mannen hade känt igen husbilen och frågade om det var
Jan Danielsons gamla bil och lade till: ”Han var jättebra!” Jan
byggde sin pedagogik på nyfikenhet och ett lustbetonat sätt
till lärandet. Han använde till exempel Clas Olsson-kataloger
i matematik och triggade igång elevernas lust att lära sig räkna
med hjälp av alla prylarna.

Hur gick det till när din far blev
programledare?

”Han hade jobbat för miljömagasinet på radio, gjort inslag
och reportage. Greenpeace-reportaget skickade han till Sveriges radio, och Sveriges radio ville ha mer. Han hade även
en ”innespaltare” på Aftonbladet. Detta var början på Jan
Danielsons fortsatta liv i media. Ett år sökte Lena Liljeborg,
kollegan på radio, programledarjobb på Sveriges television.
Men hon behövde en motspelare vid rollsättningsauditionen
och Jan följde med. Resten är historia, SVT var inte nöjda
med mindre än att båda blev anställda. Många av programmen gjordes i södra Sverige och några i Sundsvall. Jans ledstjärna var idén om att naturen finns nära oss överallt och är
ständigt närvarande i medvetandet, även under de kalla tråkiga månaderna. Och de var intressanta! Mitt i naturen var ett
program som skiljde sig från de underhållande naturprogrammen med de exotiska djuren i lika exotiska miljöer.

Meningen var att de värnpliktiga skulle vara med och till
exempel kalka försurade sjöar, sanera giftiga industrimarker
men också arbeta förebyggande mot översvämningar och andra miljörelaterade hot. Projektet var långt framskridet tillsammans med flera höga representanter inom försvaret och en
detaljerad handlingsplan för modifiering av ett mellansvenskt
regemente som skulle fungera som exempel.
Försvarsministern (Tage G Petterson) hade planer på att
motionera om förslaget i Riksdagen då en skandal gjorde att
han blev utbytt över en natt. Den nya försvarsministern gav
kalla handen till idén.
Men idén är inte död! säger Axel. Den hade bra förutsättningar när den kom i mitten av 90-talet då försvaret var mitt i en
identitetskris, men kanske var den något före sin tid. Jag tror
att iden kan få nytt liv, när rätt läge uppstår och rätt personer
tar tag i det. Alla dokument finns sparade från den tiden. Kanske blir det någon av Biologens läsare som kommer att blåsa
liv i projektet igen, man vet aldrig.

Ordförande för det Gröna korset

Jan Danielson blev även ordförande för det svenska Gröna
korset, en internationell intresseförening för naturskydd.
Michail Gorbatjov var ordförande för det internationella Gröna korset.

Axel berättar om det som han anser är de bästa
idéer hans far utvecklat.

Dessa idéer handlade om upprättandet av Miljövärnsregementen och byggde på en tolkning av begreppet ”totalförsvar”.
Idén är lika enkel som briljant menar Axel. Om försvaret är
till för att skydda oss mot fienden så måste den också kunna
agera mot den fiende som ständigt är närvarande i människors
vardag, miljöförstöringen. Denna osynliga men högst reella
fiende som vi har kunskap kring men till stor del saknar resurser till att ta hand om. Dessa resurser hade militären vid
tidpunkten för idéns utformande i mitten av nittiotalet. Stort
manskap, kunskap kring organisation och logistik och materiella resurser.
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Biologilärarnas förening
Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden
intresse- och ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset för
biologi i hela skolan, fungera som ett nätverk mellan lärare och
verka för adekvat fortbildning för föreningens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans för frågor som rör biologi i
skolan. Föreningen ansvarar för Linnédagarna, samt den nationella uttagstävlingen till till Internationella biologiolympiaden (IBO)
och medverkar i genomförandet av European Union Science
Olympiad (EUSO). Föreningen är representerad i ledningsgruppen för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

 Medlem i föreningen blir man genom att sätta in medlemsav-

giften på PlusGiro 5 67 20-6, Biologilärarnas förening. Samma
konto används även av medlemmar för att betala
medlemsavgiften. Avgiften för år 2014 är 130 kronor, två
personer i en familj betalar tillsammans 190 kronor, pensionärer och studerande betalar 60 kronor. Som medlem stöder man
föreningens verksamhet och får tidskriften Biologen.

 KONTAKTPERSONER
Adressändring: Anders Niklasson
Biologiolympiaden (IBO): Lena Lundquist
European Union Science Olympiad (EUSO): Minna Panas
Grundskola: Birgitta Sang
Gymnasieskola: Ulrika Wedding
Linnédagarna: Ulrika Wedding
Naturskola: Susanne Fabricius
Annonser: Christina Broman
Biologen: Monica Svensson
Webbsidan: Sanna Hansson

 FÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande: Minna Panas
Vice ordförande: Ulrika Wedding
Kassör: Anders Niklasson
Biologen: Monica Svensson
Övriga ledamöter:
Britt-Marie Lidesten
Christina Broman
Susanne Fabricius
Lena Lundquist
Britta Pilkvist
Monica Svensson
Alla kretsordförande är medlemmar i styrelsen
Ersättare i styrelsen:
Jens Jakobsson
Bengt Markus Markusson
Sanna Hansson
Birgitta Sang
Revisorer:
Mark Anani

 KRETSAR
Medlemmarna är indelade i sju kretsar som täcker en stor del
av landet. För närvarande är två kretsar vilande. Kretsarna har
egna program. Kretsindelningen grundar sig på de två första
siffrorna i postnumret.
Norra kretsen, vilande, kontaktperson Monica Svensson
Stockholmskretsen, vilande, kontaktperson Birgitta Sang
Södra kretsen, vilande, kontaktperson Jens Jakobsson
Västra kretsen, ordförande: Tina Vallbo
Örebrokretsen, ordförande: Ulrika Wedding
Dalakretsen, kontaktperson: vakant

 KONTAKTUPPGIFTER
• Anders Niklasson, Göteborg, 031-23 63 25,
anders.niklasson1@comhem.se
• Bengt Markus Markusson, Skellefteå, 0910-77 03 25
markusson.bengt@telia.com
• Birgitta Sang, Stockholm, 08-18 46 36, 076-825 17 70
sangare@home.se
• Britta Pilkvist, Jönköping, 036-37 81 83,
britta.pilkvist@jonkoping.se
• Britt-Marie Lidesten, Uppsala, 018-40 40 23, 070-425 09 73
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
• Christina Broman, Bålsta, 0171-46 74 36,
chbroman@gmail.com
• Jens Jakobsson, Lund, 076-14 61 938, jens.jakobsson@spray.se
• Lena Lundquist, Lund, 046-21 15 196,
lena.lundquist@malmo.se
• Minna Panas, Göteborg, 031-775 28 89, 0707-79 89 91,
minnapanas@ymail.com
• Monica Svensson, Jörn, 0916-22 019,
monsv32@gmail.com
• Martin Lyhagen, 070-591 92 54, martin.lyhagen@gmail.com
• Sanna Hansson, Jönköping, sanna.hansson@jonkoping.se
• Susanne Fabricius, Stockholm, 0707-61 94 00,
susanne.fabricius@telia.com
• Tina Vallbo, Göteborg, 031-795 17 02, tina@vallbo.se
• Ulrika Wedding, Örebro, 019-14 06 22,
ulrika.wedding@yahoo. com
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Maria Hals berättar på vår Facebook-sida
Biologilärarna följande:
Arbetet med det nationella bedömningsstödet i biologi för
gymnasiet läggs ned. I tio år har jag varit med och utformat
provfrågor, laborationer och andra uppgifter som sedan har
kunnat användas av biologilärare i hela landet. Till varje uppgift har det funnits bedömningsanvisningar som förklarar vad
som ska bedömas och hur. Proven är utformade av erfarna
lärare och väl utprovade innan de läggs ut. Anledningen till
nedläggning är minskade statsanslag med påföljande prioriteringar beslutade på Skolverket. Att man valde just biologi
(kemi och fysik finns kvar) är att responsen från lärare varit
lägst i just biologi. De tre kursprov som nu ligger på Skolverkets sida kommer dock att finnas kvar och kan användas vid
valfri tidpunkt.

Senaste nytt från IBO

För er som ev inte känner till vad detta handlar om:

Årets IBO går i Aarhus i Danmark, 12-19 juli. Uttagningsprovet är genomfört och det pågår en andra uttagningsomgång
bland de bästa eleverna.
Se http://www.ibo2015.org för mer information.
2016 går tävlingen i Hanoi, Vietnam.

Bedömningsstöd på nationell nivå motsvarar de obligatoriska nationella prov som finns i engelska, matematik och svenska. Det
innebär att det är frivilligt att använda proven i biologi, kemi och
fysik. Syftet med bedömningsstöd är att gynna likvärdig bedömning samt (vilket hörs på namnet) ge läraren stöd att se vilka frågor som ska tas upp i kursen, vad som ska bedömas och hur. Inte
minst har det använts för att få förslag på nya, vettiga provfrågor
och/eller laborativa uppgifter.

Gilla oss på Facebook!
biologilärarna (skriv Biologilärarna i sökrutan) är en offentlig
grupp på Facebook.
Den självklara sidan för dig som är biologilärare. Här delar vi
tips, idéer och bilder.
Gruppen bildades under årsmötet i april 2014 och vi har
redan 313 medlemmar. Den drivs av Biologilärarnas förening,
se vår hemsida www.biologilararna.se
Utgivningsplan Biologen 2015/2016
Nummer
Nr 2, 2015
Nr 3, 2015
Nr 4, 2015
Nr 1, 2016

Ansvarig
AU
AU
Örebro/Norra
AU

Bokning av annonser
10 april
22 augusti
31 oktober
28 januari

Utgivning
V 21/22
V 40/41
V 50/51
V 11/12

Ännu ett
smakprov från
årsmötet
Foto: Monica
Svensson
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